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Urbánková oslavila
v Řevnicích jubileum

15. července 2019 - 14 (754)

Cena výtisku 7 Kč

Z mistrovství světa
přivezli 22 medailí
ŘEVNICKÉ SKOKANKY SE VRÁTILY Z NORSKÉHO OSLA
Řevnice, Oslo - Z mistrovství světa ve skákání přes švihadlo se vrátila čtrnáctičlenná výprava řevnického oddílu Rebels O.K. Z norského Osla přivezla fantastických
22 medailí - jedenáct stříbrných a
stejný počet bronzových!
„Uspět ve světové konkurenci je
každým rokem těžší a těžší, prosadit
se mezi americkou a čínskou invazí
je opravdu úspěch,“ hodnotí norskou misi trenérka Olga Kepková s
tím, že množství medailí ji překvapilo. V dobrém, samozřejmě. „Na
»bednu« jsem ani moc nemyslela,
čekala jsem umístění v první desítce. Pečlivě studuji výsledky ze sou-

těží a výkonnostní posuny ostatních
týmů. Jump Rope se šíří a rozvíjí.
Hodně lidí zmiňuje jen medaile, ale
já jsem hrdá i na čtvrtá, pátá a sedmá
místa. Je to opravdu nepřenositelná
informace, jak velký úspěch je každé umístění do desátého místa.“
Mistrovství světa se konalo od 2. do
9. 7. Z Řevnic na něj vyrazilo 12 závodnic ve věku 9 - 19 let a dvě trenérky, kromě Kepkové i Šárka Plazzerová. „Děti se moc těšily,“ říká vedoucí výpravy. „Pět z nich nevědělo,
co je čeká. Naopak sedm zkušených
skokanek se těšilo i na vrstevníky
odjinud, na to jednoroční celosvětové setkání.“ (Dokončení na str. 12)

Munici z německé stíhačky zničil pyrotechnik

Karlštejn - Pořádný poplach vyvolal 6. července nález staré munice v Karlštejně. S policisty na místo dorazil i pyrotechnik.
„Oznamovatelka uvedla, že při vyklízení kůlny našla letitý kýbl a v něm
staré náboje,“ sdělil velitel karlštejnských policistů Jaroslav Dolejší. „Nález
prý oznámila proto, že jeden z jejích předků bojoval v první světové válce,“
dodal. Šest kilogramů malorážkové munice do pušky a jeden palubní náboj
do německé stíhačky z druhé světové války, který obsahoval trhavinu, pyrotechnik odvezl k likvidaci.
(mif)

Hasiči vlezli do domu oknem a našli mrtvého
Řevnice, Hlásná Třebaň - Mrtvého staršího muže nalezli 9. července v Hlásné Třebani řevničtí profesionální hasiči.
Hasiči byli policisty přivoláni k otevření rodinného domu. „Jednotka
vnikla do domu otevřeným oknem,“
uvedl hasič Pavel Vintera. „Mrtvého
pána jsme předali záchrance,“ dodal
s tím, že případ vyšetřuje policie.
O čtyři dny dříve, 5. 7. večer, byli

profesionální hasiči přivoláni k otevření rodinného domu přímo v Řevnicích. „Sousedé zevnitř zaslechli
sténání,“ sdělil Vintera. Hasiči podle
něj do objektu pronikli s pomocí zámečnického nářadí. „Osoba se zdravotními obtížemi, kterou jsme uvnitř
našli, byla po prvotním ošetření
transportována do vozidla záchranné
služby a převezena do nemocnice,“
uzavřel hasič.
(mif)

TŘEŠTÍKOVÁ V KŘESLE. Do svinařského Křesla pro hosta usedla proslulá dokumentaristka Helena Třeštíková. (Viz str. 9) Foto Lucie BOXANOVÁ

To mi prosím tě vysvětli, komu vadí tahle socha

Petr Váňa, Tomáš Shejbal a Tomáš
Váňa (zprava) připluli s díly sloupu
do Prahy na lodi. Foto ARCHIV

Karlík - V listopadu uplyne sto
jedna let od chvíle, kdy byla davem lidí stržena jedna z dominant
Staroměstského náměstí v Praze,
mariánský sloup. Karlický sochař
Petr VÁŃA se před dvaadvaceti
roky pustil do jeho obnovy a nyní
se jej pokouší vrátit zpět na jeho
původní místo. Zatím marně.
Proč právě ty?
Příběh mariánského sloupu není povrchní a je možné jej prožít, pokud
se jej dotknete. I jeho počátek, kdy
obyvatelé Starého Města z vděčnosti za záchranu chtěli postavit kamenný sloup pro obrázek Panny

Marie, k němuž se modlili za ukončení dobývání svých domovů švédskými vojáky. To byl velice emoční
impulz. Sochař Jan Jiří Bendl, který
pro ně za tři roky vytesal s kameníky tuto sochu, vytvořil pod dojmem
této události velice oslovující dílo. I
další příběh památky je emočně silný. Stržení sloupu, tři sbírky na jeho
obnovu, předpověď, že až se obnoví, bude v Čechách lépe...
Takže příběh sloupu tě oslovil?
Já osobně jsem se setkal s tímto příběhem jako sochař, který pracoval
na kopiích soch Jana Jiřího Bendla
už v roce 1995. (Dokončení na str. 9)

Řeku ozáří lampiony,
poplují i nafukovačky

Poberouní - Zatímco Neckyádu, která se měla konat 6. 7. ve Svinařích,
pořadatelé kvůli nedostatku vody v
místním rybníce Žába »odpískali«,
přípravy na jiné závody netradičních plavidel jsou v plném proudu.
V sobotu 20. 7. pořádají Lampionovou plavbu po Berounce Hlásnotřebaňští. Sraz plavidel všeho druhu
(dorazit může každý) je v 19.00 Na
Plovárně, u horního jezu, odkud se
popluje k jezu spodnímu. O týden
později, 27. 7. se koná Neckyáda na
koupališti ve Všeradicích a 10. 8.
závod crazy nafukovaček na Berounce v Letech. (Viz strana 5) (mif)
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Proti Babišovi procházkou kolem řeky
DALŠÍ VELKÉ PROTESTNÍ AKCE SE BUDOU KONAT 28. ZÁŘÍ A 16. LISTOPADU
Největší demonstrace od listopadu
1989 se konala 23. června na pražské Letné (viz NN 13/19). Když po
přibližně dvou a půl hodinách proslovů a hudebních vystoupení vrcholila, seznamovali představitelé organizujícího spolku Milion chvilek pro
demokracii její účastníky s tím, co
bude dál. Kromě ostražitosti a bdělosti během léta a s tím spojené připraveností rychle reagovat na případné události byly vyhlášeny dva
pevné termíny.
Na Letné se opět sejdeme 16. listopadu, v předvečer 30. výročí studentské demonstrace, která vše, co
pak následovalo, rozeběhla. A jak je
dobrým zvykem, bude se před tím

protestovat i v regionech. Své místní
protesty budeme vyjadřovat v sobotu 28. září, a to netradiční formou pohybem. Mikuláš Minář vyzval organizátory po celé republice, aby
připravili nějaký pochod, výstup na
horu či kopec, zkrátka, abychom
protestu dodali trochu dynamiky.
Již během zpáteční cesty z Letné domů se začaly rojit nápady a večer
před usnutím byly základní rysy našeho dolnoberounkovského protestu
definovány. Spolu s Pavlou Nováčkovou jsme si několikrát zatelefonovali a výsledek je takový, že v sobotu 28. září odpoledne budeme protestovat »Procházkou (nebo projížďkou) kolem Berounky«.

Vše se teprve rodí, jednotlivé detaily
se budou dotvářet během následujících měsíců. Jedna z jistých tras využije dva nedaleké mosty a příjemný
prostor mezi nimi, kdy ti, co se vyrazí projít od Řevnic, půjdou po pravém břehu po proudu do Dobřichovic, aby se cestou potkávali s Dobřichovickými, kteří naopak půjdou po
pravém břehu proti proudu. Jakmile
tyto skupiny dorazí k mostu (řevničtí k dobřichovickému a obráceně),
překročíme řeku a po druhém břehu
zamíříme do cíle v Letech na louce
U Kocoura, kde se bude konat společný piknik s kulturním programem. K nápadu se připojila i nedaleká Mořinka, jejíž obyvatelé sestou-

pí ke Kocourovi ze svého kopce.
Pravděpodobně přibydou i cesty pro
rodiče s dětmi, s kočárky, pro bruslaře a cyklisty. Zapovězena nebude
účast ani jedincům, kteří budou chtít
absolvovat náročnější a extrémnější
trasy, jedinými pevnými a společnými body jsou určený cíl a společná
idea.
Každé ze zapojených sídel - Všenory, Dobřichovice, Lety, Řevnice,
Zadní Třebaň a Mořinka - přivede
své hudební či pěvecké tělísko. Ta na
závěr vystoupí na společném programu. Seznam zúčastněných zůstává
otevřený. S radostí přivítáme protestující z dalších obcí v okolí.
Jiří GEISSLER, Dobřichovice

KONEC MAFII A STB. Na pražské Letenské pláni se demonstrovalo proti poměrům, které vládnou v nejvyšších patrech politiky.

Foto NN M. FRÝDL

Mnozí se na Letnou přišli pobavit, venkovští si udělali výlet...
S pobavením jsem sledoval, jak se
televizní moderátoři nadšeně předháněli v popisování úžasné atmosfé-

Pater Karel zemřel
ze soboty na neděli

Dovoluji si zpřesnit zprávu záchranné služby z minulého čísla NN o nálezu mrtvého muže na faře v Řevnicích v úterý 25. června.
Zmíněný muž byl pater Karel, vikář,
který na faře trvale bydlel. Dlouhodobě procházel vážnými zdravotními problémy, přesto se chystal sloužit 23. 6. od 10.30 poutní bohoslužbu v Osově. V sobotu 22. 6. odpoledne o její přípravě telefonicky hovořil s prof. Frajerem. V neděli se na
mši nedostavil, což farníci přičítali
jeho špatnému zdraví. Druhý obyvatel fary, P. Robert, se nacházel mimo Řevnice a byl znepokojen tím,
že P. Karel nebyl delší dobu telefonicky dostupný. Požádal proto účastníky farních kursů Beta, aby zavolali linku 112. To se také 25. 6. stalo.
Vzhledem k tomu, že v sobotu P.
Karel několikrát telefonoval a jeho
tělo bylo objeveno v úterý, nemohl
být nalezen až po 5 - 7 dnech. Dle
naší úvahy po zhodnocení všech informací zemřel v noci ze soboty na
neděli. S P. Karlem jsme se rozloučili 3. 7. v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze-Vinoři a následně na hřbitově na Olšanech, kde byl uložen
do hrobky. Budiž mu země lehká!
Marie PLECITÁ, Osov

ry manifestace na Letné. Úplně mi to
připomínalo přenosy a komentáře z
prvomájových průvodů za »komančů«. Podobností však bylo více. Doslechl jsem se, že podobně jako tehdy i dnes na některých ZŠ soudružky
(promiňte - paní) učitelky agitovaly,
aby se žáci zúčastnili i se svými rodiči. O masážích na středních a vysokých školách ani nemluvě. Kdo
není s námi, je proti nám... Takže
účast byla veliká. Jenže, drahá kavárno, nepřeceňujte to. Tady, v Če-

chách, je vždycky všechno jen jako.
Taky jsme kdysi byli vítat Fidela
Castra. Atmosféra byla taky výtečná.
Mladí se totiž chtėjí bavit za každé
situace a v každém režimu. Nějakej
Fidel nám totiž byl ukradenej. Ne
všichni účastníci velkých akcí mají
souhlasné názory. Mnozí se tam jdou
jen pobavit, zvláště když je hudební
produkce zadarmo. Venkovští si
udělali výlet do Prahy, jiní přišli třeba jen očumovat. Navíc bylo hezky a
před prázdninami. To, že tam někdo

vykřikne pár hesel a ostatní to papouškují - vůbec nic neznamená.
Přirovnávat to k demonstracím z roku 89 je však nebetyčná drzost. Tehdy mohl člověk skončit ve vazbě,
nebo dostat pořádných pár facek.
Dnešním hrdinům hrozil jen úpal od
sluníčka. To v demokratické EU nechává třeba pan Makron do Žlutých
vest střílet gumové projektily. Sakra,
zase je ten Západ v předstihu!
Nu třeba je na podzim doženeme...
Miloslav OMÁčka, Dobřichovice

Bojovat za pravdu a proti hamižnosti se musí stále
Po dlouhém jednání občanů s vedením města Řevnic
ohledně dláždění náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v
rámci rekonstrukce z dotací se ukázala nutnost zapojení
aktivních obyvatel, kterým nejsou lhostejné historické
souvislosti a ochrana krajiny.
Bohužel prošla »Rekonstrukce Burešovky« z dotací bez
povšimnutí občanů. Výsledek je nejen tristní, ale i proti
všem pravidlům ochrany lesy a jeho životně důležité role zadržování vody v krajině, obzvláště v kopcích. Zbytečně se kácelo a utrácely miliony! Před akcí »Rekonstrukce lesní cesta - Lesní divadlo« se zvedla vlna odporu. Záležitost kvůli podání odvolání spolku Srdce Řevnic není zatím dořešena. Město zažádalo o udělení dotace ku zničení tak významného krajinného celku.
Pokácely se zdravé a krásné vrby na relaxační louce.
Jediná shnilá se nechala stát, padla při velkém větru.
Zažádalo se o dotaci k rekultivaci loučky s novou výsadbou. Pan Aleš Honznauer napsal článek do Našich
novin, kde pranýřuje zničení »řevnických Hradčan«.
Prošlo neodborné ořezání starých lip ve Sportovní ulici,
aby se posléze žádalo o dotaci na novou výsadbu. Z
dotací, a nejen z nich, chce město vybudovat »Singeltrack« v délce 15 km v nejkrásnějších místech měst-

ských lesů a přizvat tím další zástupy sjíždějících »rytířů na kolech« do Řevnic. Nenašel by se jiný, smysluplnější projekt pro cyklistické nadšence? Na ochranu přírody, zvěře a všech ostatních živočichů se nehledí. K
tomuto tématu slíbilo vedení města diskusi s občany.
Shrnuji: Veškeré investice musí být plánovány s větším
respektem ke kulturnímu dědictví, v souladu s krajinou
a požadavky obyvatel. Možnost získávání dotací na to či
ono naprosto zastřelo respekt ke zděděnému bohatství hlavně, že spadnou dotace do klína.
Žhavé téma přinese jednání okolo nového územního
plánu. Proti masivní zástavbě Na Vrážce a Pod Lesem
podepsalo osm set lidí petici. Ještě komplikovanější
bude jednání okolo areálu bývalé Eurovie. Na jednání
20. 6. v jídelně nepřišlo město ani majitel pozemku s
žádnou smysluplnou vizí. Zbourat a postavit sídliště pro
cca šest set obyvatel znamená zkázu zahradního městečka. Bylo by to nejubožejší řešení z navrhovaných variant. Jiná vize by tu nebyla?
Dnes, kdy tento příspěvek píšu, je výročí Jana Husa. A
tak si říkám, že bojovat za pravdu a proti bezbřehé hamižnosti se musí stále.
Naďa SCHNEIDEROVÁ,
Řevnice
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Ideální dovolená? Hory a vypnutý mobil
JAK TRÁVÍ LETOŠNÍ LÉTO STAROSTOVÉ POBEROUNSKÝCH A PODBRDSKÝCH OBCÍ?
Poberouní - Jak si představují ideální dovolenou starostové poberounských či podbrdských obcí? A
jaká je realita? NN se jich na to
zeptaly.
1) Jak (s)trávíte letošní léto, prázdniny?
2) Jaká je vaše představa ideálně
strávené dovolené?
Filip KOŘÍNEK, starosta Černošic: 1) Na rodinnou dovolenou jsme
tentokrát vybrali Norsko. Jinak mě
už čeká jen nějaký ten den přidaný k
víkendu, nic většího. V práci je trochu volněji, a tak je více prostoru na
koncepční a provozní věci, ale ji-nak
město funguje celkem normálně obtýden schůze rady, spousta schůzek, běží nám několik staveb...
2) Naštěstí můžu říct, že přesně taková, jak ji s manželkou a dvěma
dětmi obvykle trávíme. Zatímco přes
rok máme spoustu sportovních akcí s
naší partou kamarádů, na své letní
dovolené jezdíme jen ve čtyřech a
moc si to spolu užíváme. V posledních letech jsme projeli a prochodili
Alpy, Pyreneje, Skotsko, Island, některé severoamerické národní parky.
Jen nám loni a letos z programu vypadl týden někde u moře, to teď do
našeho ideálu ještě schází.
Petr HAMPL, starosta Dobřichovic: 1) Letní prázdniny strávím převážně v Dobřichovicích. V létě rozhodně nemám potřebu jezdit někam
za sluncem, zejména s ohledem na
to, že teplotních rekordů si hojně
užíváme i u nás... Doma budu také
proto, že na delší dovolené na Srí
Lance jsem byl již v dubnu, jako naschvál zrovna v době, když se tam

Starosta Dobřichovic letos vyrazil
na Srí Lanku.
Foto Petr HAMPL

KOLAŘI. Nadšení cyklisté, starostové Svinař Vladimír Roztočil (vlevo) a
Litně Filip Kaštánek.
Foto ARCHIV
odpalovali sebevražední atentátníci. ks oblečení. Děsně nás to baví. Jižní
2) Ideální dovolená je pro mě na ko- Morava nás uchvátila, překvapila
lech s partou kamarádů někde na ji- mile i nemile. Strašné je to sucho
hu Evropy nebo chození po horách. (oproti našemu kraji opravdu poušť)
Zkrátka trochu sportu a vypnutý a místy totální absence jakékoli vemobil, aby si člověk vyčistil hlavu.
getace: nula stromů, jen řepka. Opostrý je kontrast s krajinou v
Vladimír ROZTOČIL, starosta ravdu
Vzbuzovalo to ve mně
Svinař: 1) Minulý týden jsem jezdil Rakousku.
a obavy z budoucnosti. Dona kole po Rakovnicku, Žatecku a beznaděj
jsme si užili a navštívili plKarlovarsku. Dva týdny zkraje srpna volenou
zajímavých míst. Kolo je skvělé,
budu dodělávat rekonstrukci obývá- no
umožňuje nám dostat se tam, kam se
ku a kratší výlety po Čechách.
nedostanete a pěšky nedojde2) Nějak ani nemám představu o ide- autem
Třeba delta Dyje a soutok s Moraální dovolené. Válet se u vody mě te.
je od civilizace z české strany
moc nebere, sbírání hub by bylo za- vou
hodně vzdálená (cca 17km,
jímavé, protože už tři roky nerostou. opravdu
34 km celkem), a to už je na pěAsi kolo, toulání po lese a hlavně, tedy
dost daleko a hlavně na dlouho.
když nebude zvonit mobil a nikdo šáka
Druhou půlku dovolené jsem musel
nebude nic chtít.
zrušit kvůli přípravě výběrového říFilip KAŠTÁNEK, starosta Litně: zení na přestavbu základní školy.
1) Dovolenou jsem si už dovolil. 2) O tom jsem nikdy nepřemýšlel!
Každý rok si vybereme jednu řeku a My to, co nás baví, s rodinou prožísjedeme ji na kolech od pramene k váme. Asi nám ideálně nesmí chybět
soutoku. Letos jsme zvolili Dyji. Její sport a pohyb v nějaké podobě. Holčeský pramen jsme našli, napili se z ky chtějí k moři. Slíbili jsme to na
něj a o osm dní později stanuli na příští rok. Jezdíme na ostrovy, kde
soutoku s Moravou. Zároveň jsme není moc lidí. Ale nechceme být úpldobyli další trojmezí do sbírky (CZ- ně sami. Také plánujeme přechod
SK-A). Vezeme si sebou stan, spacá- Vysokých Taur. Ale normálně si vyky, karimatky, 11,5 litru vody a asi 5 stačíme se Šumavou a Krkonošemi.

Těšíme se na vaše fotografie i příhody!
VÝHERCI SOUTĚŽE DOSTANOU TRIČKA, MIKINU, CD, KNIHU ČI LAHEV VÍNA
Poberouní - Naše noviny vyhlašují tradiční
soutěž o nejoriginálnější fotku z dovolené
nebo prázdnin. Zajímavé či vtipné fotografie
nám do 8. 9. můžete posílat na adresu redakce (Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní
Třebaň) či mailem (frydl@centrum.cz). Těšíme se i na vaše letní příhody - napište nám,
co vás během prázdnin nejvíce rozesmálo či
naštvalo. Pro autory originálních snímků i
textů, které se budou hodnotící komisi v čele
s Josefem Kozákem líbit nejvíc, máme připravené ceny: trička, mikinu, CD, knihu Po
stopách Keltů na Berounsku - Od Tetína po
Bacín, korbel nebo lahev vína. Autorem dnes
otištěné fotografie je Eva Jůnová z Karlštejna. Pořídila ji v Mostě a nese název Uhelné
safari.
(mif)

Lidé často hledají ideální dovolenou
na druhé straně světa. My jsme udělali zkušenost, že není rozhodující
vzdálenost, ale co děláme a s kým to
děláme. Takže si někdy vystačíme s
dobrou knížkou a kartami doma.
Zkuste, až bude pršet, turnaj v Dobble nebo přečíst za týden půlku
Harryho Holea od Jo Nesboa. Teď
čekáme na 12. knihu s HH. Takže
ideální dovolená je s Harry Holeem.
Lucie ŽIVNÁ, starostka Skuhrova: 1) Letošní léto budu trávit podobně jako v minulých letech. Každoročně jezdíme s partou přátel na
vodu. Sjíždíme již několik let jednu
z nejkrásnějších českých řek, Otavu.
Jezdíme s dětmi a tomu odpovídá i
délka našich přejezdů. Všichni se na
dny na vodě těšíme a parádně si je
užijeme. Prozatím jsme vždy měli
dost vody a pěkné počasí, tak snad to
vyjde i letos. V září ještě na skok do
Turecka k moři, nahřát se na slunci a
nabrat energii na zimu.
2) Ideálně strávená dovolená je pro
mě u vody s lidmi, které mám ráda.
Momentálně tedy každá dovolená...
Martin KUNC, starosta Všeradic:
1) Letošní léto je pro mne jako každý rok především pracovní. Je to
vrchol stavební sezóny. Proto ani neplánuji dovolenou, jezdím spíš jen
na prodloužený víkend.
2) Ideální dovolená je ta, na které si
člověk opravdu odpočine, a to jak
fyzicky, tak psychicky.
Marcela ČABOUNOVÁ, starostka Osova: 1) Zatím nemám přesné
plány, kde budu trávit letošní dovolenou, jediné co vím, že tentokrát zůstaneme s rodinou věrni českým luhům a hájům. V půlce července zapojíme karavan, zapíchneme prst do
mapy někde na Moravě, a vyrazíme
hledat klidné a tiché rodinné kempy.
2) Mám ráda aktivní dovolenou, během níž navštěvuji zajímavá místa v
Čechách i za hranicemi. Nevydržím
být celou dobu na jednom místě.
Proto jsem si oblíbila cestování s karavanem. Nejdůležitější je ale pro
mě strávit tento čas v pohodě, klidu
s rodinou a přáteli.
(mif)

Kdo si podle vás
zaslouží ocenění?

Poberouní – Jsou tu prázdniny a
stejně jako v minulých letech nastal
čas zamyslet se nad letošními kandidáty Ceny Našich novin - Ceny Arnošta Tučka. Návrh může podat každý. Stačí jméno či jména zaslat na
adresu redakce@nasenoviny.net
(nebo dopisem na Naše noviny, Třebaňská 96, 267 29 Zadní Třebaň) a
jednou větou odůvodní, proč by se
jmenovaný měl stát laureátem. Z autorů čtenářských návrhů vylosujeme
jednoho, který získá dárkový balíček a finanční prémii.
Cena nese jméno po jednom z prvních členů redakční rady NN a je
udělována tomu, kdo se v aktuálním
roce nejvíce zasloužil o rozvoj společenského, kulturního či sportovního dění v dolním Poberouní nebo na
Podbrdsku. Poprvé byla cena udělena v roce 1999 manželům Křivánkovým, nadšeným ochotníkům ze
Řevnic. Více o minulých cenách si
můžete přečíst na http://cnn.nasenoviny.net.
Josef KOZÁK
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Urbánková slavila jubileum na Portě
V ŘEVNICKÉM LESNÍM DIVADLE SE TO »HEMŽILO« LEGENDAMI: JANOUŠEK, FLERET, NEZMAŘI, COP...
Řevnice – třiapadesátý ročník
Porty, nejstaršího festivalu folkové a country hudby pod širým nebem, se konal poslední červnový
víkend v Řevnicích. slavní hosté i
nadějní soutěžící přilákali během
tří dnů do Lesního divadla davy
diváků.
Soutěž a s ní sošku Porty letos vyhrála kapela Větrno z Liberecka. Na
druhém místě skončil Mirek Badrych, na třetím pak kapela Melda a
spol. V autorské Portě zvítězila píseň
Anne v zemi za skříní od skupiny
The Addams Sisters. Po dlouhých letech se na Portě opět předávala Di-

žitelka Zlaté Porty, skupina COP.
Hlavně řevnické návštěvníky pak
potěšil Petr Bende, se kterým si zazpívala část místní dětské lidové muziky Notičky.
Vrcholem třídenního festivalu se stal
koncert legendární zpěvačky Nadi
Urbánkové s kapelou Bokomara, jež
právě v ten den oslavila 80. narozeniny. Mezi známými hity jí přišli popřát organizátoři Porty a také dcera
Jana Fabiánová.
Další podobné okamžiky, krásné počasí a pohodová atmosféra přispěly
k tomu, že se letošní Porta opravdu
vydařila. Lucie HoCHMALová

Kina v okolí

Tipy NN

LETNÍ KINO ŘEVNICE

19. 7. 21.30 ZELENÁ KNIHA
26. 7. 21.30 CO JSME KOMU ZASE
UDĚLALI

KINO ŘEVNICE
Kino nepromítá.
(vš)
LETNÍ KINO KARLŠTEJN
19. 7. 21.00 JAK VyCVIČIT DRAKA 3
26. 7. 21.00 LOVENí

JUBILANTKA. Naďa Urbánková oslavila na Portě v řevnickém Lesním divadle osmdesáté narozeniny.
Foto NN L. HOCHMALOVÁ

KINO LITEŇ
Kino nepromítá.
KINO CLUB ČERNOŠICE
Kino nepromítá.
LETNÍ KINO BEROUN

vácká Porta – a návštěvníci ji přidělili Elišce Kotlínové. Další ceny si
odnesly kapely Šansonika (Cena
Českého rozhlasu), Faux pase Fonet
(Cena SAI) a The Addams Sisters
(Cena Country radia).
Na pódiu Lesního divadla se vystřídala celá plejáda slavných (nejen)

(vš)
(vš)

16. 7. 21.30 SPALOVAČ MRTVOL
17. 7. a 29. 7. 21.30 SPIDER-MAN:
DALEKO OD DOMOVA
18. 7. 21.30 DEVADESÁTKy
19., 20., 24. a 28. 7. 21.30 LVí KRÁL
21. 7. 21.30 KOŘIST
22. 7. 21.30 ŽENy V BĚHU
23. 7. 19.00 DíVČí VÁLKA - divadlo
25. 7. 21.30 SPOLUJíZDA
26. 7. 21.30 BOHEMIAN RHAPSODy
27. 7. 21.30 V LÁSCE A VÁLCE
30. 7. 21.30 IBIZA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN
19. 7. 19.00 JAK VyCVIČIT DRAKA 3
20. 7. 19.00 WILLy A KOUZELNÁ
PLANETA 3D
26. 7. 19.00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLíČKŮ 2
27. 7. 19.00 LVí KRÁL 3D

KINO RADOTÍN
16. 7. 17.30 PAVAROTTI
16. 7. 20.00 MRTVí NEUMíRAJí
17. 7. 17.30 UZLy A POMERANČE
17. 7. 20.00 yESTERDAy
18. 7. 17.30 BEZ VĚCí NAD VĚCí
18. 7. 20.00 LETNí HOKEJ
19. 7. - 20. 7. 17.30 LVí KRÁL (Pá 3D)
19. 7. 20.00 DIEGO MARADONA
20. 7. 15.30 WILLy A KOUZELNÁ
PLANETA

folkových muzikantů. Nechyběly
»legendy« - Slávek Janoušek, Pavlína Jíšová, Fleret, Hop Trop, Přelet
M. S., Nezmaři..., dřívější vítězové
Porty Tereza Balonová s Alešem Petrželou, skupina Spirituál kvintet,
která měla na Portě poslední koncert
pod širým nebem, a také čerstvá dr-

Na pouť dorazí Jana Kirschner i kolotoče
O víkendu 20. - 21. července ožije
Mníšek pod Brdy i nedaleký brdský
vrch Skalka nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí regionu Skaleckou poutí.
Protože pouť má tradiční duchovní
rozměr, je sobota věnována pobožnostem a procesí k baroknímu areálu Skalka. Zde poutníky čeká slavnostní mše svatá celebrovaná biskupem Zdeňkem Wasserbaurem. O doprovodný hudební program se tu
postarají klavírista Ladislav Vrchota
a mezzosopranistky Dana Krausová
i Marie Zikmund.
Na mníšeckém náměstí v sobotu od
15.00 zahraje a zazpívá Jana Kirschner. Potom se můžete zaposlouchat do balkánských rytmů kapely
CIircus problem, kterou v 19.30 vystřídají rockoví Dead Daniels. Fanoušky Semaforu, který letos oslaví

šedesátiny, potěší vystoupení Pavlíny Filipovské ve Farní zahradě.
Součástí Skalecké pouti bude bohatý jarmark s rozličným občerstvením, který zaplní celé náměstí F. X.
Svobody. Chybět nebudou ani atrakce pro děti v prostoru před zámkem.
Pokud bude počasí přát, tak si nenechte ujít nedělní Neckyádu, která se
bude konat již podesáté u Zadního
rybníka, letos v duchu pirátství. Stále ještě se hledají odvážné posádky,
které by se chtěly se svým plavidlem recesistické plavby zúčastnit.
Pro děti bude připravena soutěž o
nejlepší pirátskou masku.
Skaleckou pouť zakončí nedělní
podvečerní koncert v podání Pro arte trio v kostele sv. Václava, během
něhož zazní Mozartovy, Beethovenovy i Dvořákovy skladby.
Libor KáLMán, Mníšek p/Brdy

Hvězda večera si do Řevnic odskočí ze Švýcarska
Jedenáctý ročník stále oblíbenějšího hudebního festivalu ve stylu Rockabilly a rock´n´rollu - Rockabilly CZ
Rumble - se uskuteční v Lesním divadle Řevnice 27. 7.
Letos se mají diváci opravdu na co těšit. Z Německa přijede skupina Gigi & the Two Tones s drobnou, ale nepřeslechnutelnou blondýnkou českého původu. Gigi srší takovou energií, že je téměř nemožné při jejím zpěvu jen
tak sedět. Hrají směs klasických rock´n´rollů a rockabilly. Belgičtí Billygoat riders hrají rockabilly včetně vlastní produkce. Milovníci tohoto žánru je mohli vidět před
15 lety v Rumburku na jednom z prvních festivalů rockabilly v Čechách.
Největší hvězdou večera je letos leader, kytarista a zpěvák americké skupiny Hillbilly Hellcats, který se v Čechách již představil a vysloužil si takové uznání, že jsme
se pokoušeli několik let o jeho přítomnost na festivalu.
Letos se to konečně podařilo a Chuck Hughes přijede ze
Švýcarska, kde tráví dovolenou, aby potěšil české fanoušky. Navrch se můžete těšit na překvapení v podobě
doprovodné skupiny. Z českých kapel už tradičně zahra-

jí Slapdash rockabilly, Mordors Gang – tentokrát v upravené sestavě s elektronickým bubeníkem. Dále se můžete těšit na Budějcké Křupany, Mayhems a mladou začínající kapelu Něco si přej z Brna.
Během večera mexická tanečnice Viridiana Luna s brněnským tanečním partnerem předvedou Rockabilly jive
dance. Nebude chybět ani tombola. Nejvíc se těšíme na
všechny krásné dámy »pinupky«. Kadeřnice i vizážistka
budou na místě, kdo nezvládne přípravu doma, může využít tyto služby na místě. Pokud nevíte, co na sebe, na
eshop.rockabilly.cz si z pestré nabídky oblečení určitě
vyberete. Letos jsme se rozhodli podpořit spolek Rarach, který organizuje volnočasové aktivity a tábory pro
mentálně postižené děti. Pokud se chcete ke sbírce přidat, zřídili jsme transparentní účet 2601644927/2010.
Vybrané peníze předáme na podiu zástupcům Raracha.
Rockabilly CZ Rumble je ojedinělý, nekomerční festival. Svou účastí podpoříte dobrou věc a určitě se také
dobře pobavíte – tešíme se na vás!
Zuzana ŽiDLiCKá, rockabilly CZ

* Komedii Řeči sehraje Dobřichovická divadelní společnost 18. 7. od
20.00 na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Další představení se
konají 19., 20., 21., 23., 25., 26. a
27. 7., také od 20.00.
(ak)
* Hru Antonína Procházky Klíče
na neděli uvede 19., 20. (od 20.00) a
21. 7. (od 17.00) v Lesním divadle
Řevnice Studio mladých místního
divadelního souboru.
(ism)
* Kapela All By Myself hrající převzaté písně The Killers, Green Day,
U2, Tom Petty, Glen Hansard, Snow
Patrol, Rolling Stones aj. koncertuje
20. 7. od 19.00 na zahrádce Clubu
Kino v Černošicích.
(mis)
* Kapela After 40 zahraje rock a
blues 20. 7. od 20.00 U Srubu na
hrázi v Letech.
(bt)
* Mezinárodní hudební kurzy s
lektory A. Shonertem, S. Mistrem a
V. Polívkou hostí od 22. 7. ZŠ Jeden
strom Černošice. Kurzy vyvrcholí
28. 7. od 19.00 závěrečným koncertem jejich účastníků. Info na: v.polivka@seznam.cz.
(vap)
* Festival Sumer fest Dobříš se koná 26. a 27. 7. v místním Skateparku. V pátek od 19.30 do 00.30 vystoupí kapely Wocaties band, Kurtizány z 25. Avenue a Cocoman &
Solid Vibes, v sobotu od 19 do 23.40
zahrají IN4MATION, Pokáč aFred
Madison. Jindřiška KAstnerová
* Umělecký workshop kreslení a
malování s malířkou Lucií Crocro
pořádá 27. 7. od 14 do 17.00 Muzeum Českého krasu v Berouně. Cena 150 Kč, objednání na tel. 311 624
101 nutné.
vlastimil KerL
* oslava Anenské pouti se koná
27. 7. v areálu Sokola Svinaře. Od
14.00 zahraje dechovka Podbrdská
melodie, od 20.00 rocková skupina
To Víš.
(box)
* Hudbu evropského baroka přednese 28. 7. od 17.00 v kostele sv.
Martina a Prokopa v Karlíku soubor
Ludus musicus a trumpetisté V. Kalenda a T. Hrbáček.
(ak)
* CD signum s nahrávkami z období renesance představí 30. 7. od
19.30 v zámku Dobřichovice souboru Ludus musicus.
(ak)
* výstava Fotoklubu Beroun nazvaná Krajinou mého srdce je ve velkém sále zámku v Dobřichovicích
přístupná do 15. 8.
(ak)
* výstava Elišky Podzimkové nazvaná Malý princ je do 30. 8. instalována v Café galerii Bím Dobřichovice.
Andrea KUDrnová
* výstava Acháty a křemeny je do
29. 9. k vidění v Muzeu Českého
krasu Beroun.
vlastimil KerL
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Všeradův kurýr
Aktuální zprávy ze Všeradic a okolí

14/2019 (283)

Jedna ze »sranda soutěží« na oslavách v chorvatské obci Dolany.
Foto NN M. FRÝDL

Rozdali jsme 15 kilo bramboráku
VÝPRAVA ZE VŠERADIC SE ZÚČASTNILA OSLAV V CHORVATSKÝCH DOLANECH
Již potřetí v letošním roce vyjela zkraje července delegace všeradických
hasičů do chorvatské obce Dolany,
tentokrát navíc posílena o zástupce
dvora Všerad. Jelo se na oslavy 100
let České besedy Dolany a kuchařskou vitráž.
Odjezd byl stanoven na 5. 7. ve 4
hodiny. Do Dolan jsme dorazili kolem 15.00, po srdečném přivítání následoval rychlý oběd a příprava na
nabitý večerní program. Od 18.00
začala slavnostní schůze, kde se
hodnotila uplynulá činnost besedy.
Poté následovala vernisáž dokumentů shrnující 100 let fungování spolku. Následně vystoupil divadelní

soubor z Krupky s představením
Maryša. Po duševní stravě následovala strava pro naše žaludky formou
společné večeře a družná zábava do
pozdních hodin.
Sobotní dopoledne věnovala část výpravy regeneraci v místním termálním bazénu, zbytek pracoval na přípravě k odpolední vitráži. Úderem
16.00 jsme začali s přípravou našeho
stánku a posledním dochucováním.
Tak, aby naše produkty obstály v
silné konkurenci a my čestně obhájili kuchyni z rodiště kuchařky M.
D. Rettigové. Jak se později ukázalo, přípravu jsme nepodcenili - naše
dobroty šly zdárně na odbyt. Rozdali

jsme 15 kg bramboráku a 2,5 kg škvarkové pomazánky na 4 hořovických pecnech. Hlavní »smažič« Petr
Podubecký rád zájemcům na jejich
přání předával recepty na naše produkty a v potu tváře smažil až do 19.
hodiny, kdy mu došly i poslední zásoby těsta. Potom jsme se jen bavili
při krásném kulturním programu a
následné taneční zábavě. Noc utekla
strašně rychle a byla neděle ráno. Po
krátké snídani a rozloučení jsme zamířili k domovu. Akce se velice vydařila. Již nyní přemýšlíme, čím zabodujeme na příští vitráži a těšíme
se na další setkání s našimi kamarády. Bohumil StiBAL, Všeradice

STÁNEK VŠERADIC. Reprezentanti
rodiště M. D. Rettigové při smažení
bramboráků na kuchařské vitráži v
Foto NN M. FRÝDL
Dolanech.

Hasiči si užívali legraci
na stříkání v Podbrdech

Z podbrdského kraje Než odjedete, zavřete hlavní uzávěr vody!

* Rozhledna na Studeném vrchu
nad Malým Chlumcem bude v červenci otevřena 20. - 21. 7. a 27. - 28.
7., vždy od 10 do 17.00 hodin. (ak)
* Neckyáda se uskuteční 27. 7. na
koupališti ve Všeradicích. Soutěžit
se bude v rychlosti či ve slalomu,
hodnotit se také bude vzhled vlastnoručně vyrobených plavidel. (mk)
* Díla vytvořená na letošním 14.
ročníku mezinárodního výtvarného
sympozia ve Všeradicích umělci z
Ukrajiny, Polska, České republiky a
Makedonie jsou v místní galerii
Magdaleny Dobromily Rettigové
vystavena do konce září.
(bap)
* Čtyři jednotky hasičů s několika
cisternami zasahovaly 9. 7. u požáru
domu v Tmani. Oheň podle vyšetřovatele vznikl od závady na elektrickém spotřebiči, starší muž, který v
domě bydlí, utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně. Škoda se odhaduje na 900 tisíc korun.
(zzi)

Vážení Všeraďáci! Léto je v plném proudu, školáci mají prázdniny a je čas
dovolených. Proto připomínám, jestliže vyrážíte na dovolenou, tak nezapomeňte raději zavřít hlavní uzávěr vody. Díky velkým odběrům vody v těchto
suchých dnech může dojít k nárůstu tlaku ve vodovodu, díky čemuž hrozí, že
by vás to mohlo vytopit. Věřím tomu, že se nic takového nestane, ale zaručit to nemohu.
Koncem července se uskuteční oprava silnice od prodejny Jednoty k paní
Obořilové. Předem se omlouvám za vzniklé komplikace, přímo dotčené obyvatele budeme včas informovat.
Chci připomenout Neckyádu, která se bude konat v sobotu 27. července.
Věřím, že bude velká účast roztodivných plavidel a užijeme si plno zábavy.
Na závěr chci popřát všem, kteří vyrážejí na dovolenou, ať si jí řádně užijí
a těm ostatním - hezké léto!
Martin KUNC, starosta Všeradic

Rybník Žába vyschnul, Neckyádu zrušili

Počasí je proti nám - sucho i vedra jsou abnormální, dešťových přeháněk
pramálo. Když už zaprší, spadne pár kapek, alespoň ve Svinařích. Svinařský
potok je vyschlý potok, tím pádem není přítok vody do rybníku Žába, kde
se měla v sobotu 6. července konat Neckyáda. Výška hladiny je žalostná a
kvalita vody už také není úplně optimální. Proto jsme se v v týdnu před akcí,
po dlouhých úvahách a debatách na vyschlém břehu Žáby, nakonec rozhodli přejíždění rybníka v neckách zrušit. Všem, kteří se na tuto »sranda akci«
těšili, se dodatečně omlouváme!
Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Těsně před prázdninami, v sobotu
29. června, se dobrovolní hasiči z
Vižiny zúčastnili v sousedních
Podbrdech akce Podbrdské stříkání. Vyrazila družstva dětí, žen i
mužů. Za teplého počasí si všichni
užili legraci při netradiční štafetě
a pak předvedli své umění v požárním sportu. Našim dětem se zadařilo, obsadily první místo. Vižinští
muži skončili čtvrtí, stejně jako ženy. Text a foto Jana FIALOVÁ,
Vižina
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Podpořte dinosaury!

NA VÝSTAVĚ. Malí návštěvníci keramické výstavy hlasují pro výrobky, které se jim líbí. Foto Dagma KARLOVÁ

Terezka poděkovala
i panu školníkovi

První ročník absolventské slavnosti
ZŠ Liteň se konal 27. 6. se v zahradě za školou. Pořádající deváťáci si
zvolili téma Retro.
Přálo nám počasí, byl slunečný, ale
ne tropický den. Po školní zahradě
byly rozmístěny lavice (hasiči, díky!), pro děti bylo připraveno občerstvení i různé aktivity. Všechny
třídy za svá vystoupení sklidily zasloužený potlesk. Střídala se čísla
taneční, pěvecká, nechyběly scénky.
Představili se i žáci hudební školy
Schola musica Stella Maris. Na závěr byli absolventi ošerpováni a s
odcházejícími studenty se rozloučila třídní učitelka, ředitelka školy a
zástupce zřizovatele. Za deváťáky
děkovala Terezka, která nezapomněla na nikoho, vyjádřila vděčnost vyučujícím i vedení školy, připomněla
výbornou stravu v jídelně, vstřícnost uklízeček a úsměv pana školníka.
Hana HavElKová, liteň

Výstavu keramické tvorby pořádala
ČTU – T.K. Záskalák Liteň v budově místního kina. V jejím rámci byla vyhlášena výtvarná a keramická
soutěž Barvy kolem nás. Návštěvníci mohli hlasovat pro díla, která
se jim nejvíce líbila. Do soutěže se
zapojili žáci školy i školky, děti z
keramického kroužku, liteňské seniorky i klienti Chráněného bydlení
Koniklec. K vidění toho bylo mnoho: zvířata, dopravní prostředky,
hračky..., celkem asi 180 výrobků.
Oceněni byli všichni účastníci, ti
nejlepší dostali v šesti kategoriích
diplom, medaili a cenu. Na výstavě
bylo i několik úžasných výtvorů inspirovaných filmem Cesta do pravěku. Dinosauři poputují do Muzea
berounské keramiky, na 4. ročník
výtvarné soutěže, tentokrát v duchu
fantastického filmového světa Karla Zemana. V Berouně budeme obhajovat loňské vítězství. Díla zde
budou vystavena na konci prázdnin
a i vy je můžete podpořit svým hlasem. Dagmar Karlová, liteň

Chcete novou školu a školku?
PENÍZE OBSTARAT DOKÁŽEME, PŘEKONAT NEOCHOTU A OBSTRUKCE NE
Milí přátelé, dnes se pokusím apelovat na všechny slušné mezi námi,
kterých, věřím, je pořád většina! V
posledních měsících jste měli možnost číst o neochotě některých tolerovat průjezd po veřejné komunikaci, ačkoli podle zákona musí, nebo
umožnit připojit školu a školku novým kabelem k elektřině - ti ale podle žádného zákona nemusí.
Jsou to dva různé případy s rozdílnými okolnostmi, ale se stejnými následky. Případy, které mají společného jmenovatele: neochotu. A najdeme i další společné rysy: absence
odpovědnosti, sobeckost a povinnost. Právě u povinnosti se na chvíli
zastavím. Vnímám ji jako opak práv,
které všichni vyžadujeme, a domnívám se, že jedno bez druhého nefunguje. Tedy, chci-li mít práva, musím
mít i povinnosti. Je to princip, který
mnozí z nás uplatňují při výchově

svých dětí už od školních let. A je to
tak správně.
Co se nám děje, když chceme mít
jen práva a nemáme povinnosti? Nic
dobrého, to prozradím hned. Potřebujeme navýšit příkon elektřiny pro
novou školu a školku. Elektřinu vyrobí v elektrárně a přes přenosovou
soustavu skládající se z transformačních stanic a mnoha sloupů s elektrickým vedením včetně zemního
vedení dovedou až k nám domů, do
zásuvky či k vypínači. Sloupy s vedením stojí na cizích pozemcích lidí,
které ani neznáme. A ti všichni dali
ČEZu (EONu...) souhlas, aby mohli
sloup na pozemek umístit. Proto doma svítíme. Protože někdo si uvědomil nejen svá práva, ale nikde nepsané povinnosti, jež všichni vůči svému okolí, rodině, společnosti ctíme.
V Litni se ale nejedná jen o elektřinu. Téměř třetina lidí nepodepsala

Záskaláci se po dvou týdnech vrátili z tábora
I letos uspořádala Česká tábornická unie T.K. Záskalák
Liteň na začátku letních prázdnin dvoutýdenní dětský
tábor. V sobotu 29. 6. se mladí táborníci sjeli na naši základnu v Mrtníce u Komárova, kde se ubytovali v podsadových stanech.
Téma letošní celotáborové hry byla trilogie Pán prstenů. Děti byly rozděleny do čtyř oddílů: Trpaslíci, Elfové, Gondor a Rohan. Jejich úkolem během čtrnácti
dní bylo porazit Mordor a jeho pána Saurona. Již první
den po krátké procházce obdržely oddíly »prsten moci«
z rukou Sarumana a Gluma. Ti jim také vysvětlili smysl
putování přes Středozem k Hoře osudu, kde má být prsten zničen. Každý den děti plnily úkoly, hádanky atd.,
aby se posouvaly po mapě k cíli. Prvních několik dní
bylo velmi teplé počasí, což nahrávalo k tomu, zahrát si
mnoho her s vodou, udělat pro děti vodní skluzavku ne-

bo se jít vykoupat na nedalekou Záskalskou přehradu.
Dále jsme využívali stínu přilehlého lesa, který tvořil
ideální podmínky pro mnoho běhacích her, práci se dřevem i k odpočinku při poledním klidu.
Navštívíli jsme hlavní město Rohanu Edoras (Komárov), kde si děti mohly nakoupit a zahrály si tam i několik her. Další delší putování nás čekalo v druhém týdnu,
kdy jsme vyrazili do Helmova žlebu (zřícenina hradu
Valdek). Cesta to nebyla krátká, ale děti si ji užily - i díku tomu, že na ně v útrobách hradu čekal Saruman se
skřetem z Mordoru. Po večeři mohly děti navštívit sousední tábor, kde pro ně bylo připraveno krátké vystoupení známého hudebníka a venkovní diskotéka.
V posledních dnech tábora nastal velký souboj o to, kdo
se k Hoře osudu dostane, a tak děti dávaly do her naprosto vše. (Dokončení na straně 8)

sousedům souhlas se stavbou kanalizační přípojky. Důsledkem je, že
VŠICHNI mají načerno přípojky postavené a používají je. Je to správné?
Nedomýšlím, co vše to může znamenat. Někteří nedali souhlas se
stavbou kanalizace v Litni, takže některé ulice kanalizaci nemají. Je to
správné a spravedlivé? Usilovně
pracujeme na projektové dokumentaci na opravu chodníků, postavení
parkovacích míst, přechodů pro
chodce, zálivů i ostrůvků pro autobusové zastávky. A znovu narážíme
na rezolutní odpor vlastníků pozemků pod silnicemi, chodníky nebo odpor vlastníků sousedních pozemků.
Výsledek? Utracené miliony za projekty, inženýring a právníky.
Liteň vypadá stavebně neutěšeně.
Rozbité chodníky, oprýskané či rozpadající se obecní budovy, staré stromy hrozící pádem. (Dokončení na str. 8)

Děti šlapaly na farmu

Výlet do Stáje Cowley podnikla na
konci školního roku 3. B ZŠ Liteň.
Moc jsme se těšili a někteří možná i
trochu báli. Po více než hodině chůze jsme dorazili na farmu. Paní
Špidlová nás seznámila s historií
soužití člověka a koně i s péčí o koně. Poté jsme postupně absolvovali
projížďku. Většina dětí po chvíli seděla na koních suverénně a krásný
pohled z koňského hřbetu si opravdu vychutnávala. Jirka Špidla předvedl spolužákům krásný parkur, děti
se mohly pokochat pohledem na nesmělý výkon pana učitele. Velké poděkování rodičům Jirky za skvělý
zážitek. Jiří HAVeLKA, ZŠ Liteň
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Děti předvedly pětihodinovou show
NEJMLADŠÍ ROČNÍKY NA AKADEMII NAŠÍ ŠKOLY HRÁLY O JOŽINOVI Z BAŽIN, STARŠÍ NATOČILY FILM
Koncem prvního roku existence Naší základní školy v Litni hráli na
slavnosti pouze učitelé a dvě dívky
předvedly krátkou gymnastickou
sestavu. Rok na to už téměř každá
třída vystoupila na betonovém plácku bývalého učiliště s divadelním
představením – a letos, když dobíhal
třetí školní rok, troufli jsme si pronajmout liteňský kulturní svatostánek a
oživili ho téměř pětihodinovou show
sestavenou z divadelních a hudebních vystoupení, prezentací nejlepších ročníkových prací a také dražby
uměleckých výtvorů žáků, z jejíhož
výtěžku škola zafinancuje stavbu zahradního domku.
Nejmladší ročníky si samy vymyslely, o čem budou hrát. Byli jsme
svědky třeba příběhu o Jožinovi z
bažin alergickém na prášek z letadla,
který jde volit Biostranu, aby porazila stranu zlovolného pana Řepky a
skoncovala s ničením přírody. Čtvrtá
a pátá třída natočily film podle pří-

pením. Děti předvedly tolik nadšení
a dovednosti, že uchvátily i náhodné
návštěvníky, kteří s Naší školou nejsou nijak spjatí. Ve foyer byl připraven raut a výstava fotografií i výrobků žáků, kteří mají raději ruční práci
než psaní esejů. Mohli jsme obdivovat krásný čajový a šachový stolek či
řemeslně dokonalou dýmku.
První ročník školní Akademie nastavil vysokou laťku, což je dobré a
motivující zejména pro ty žáky, jimž
se do přípravy moc nechtělo. Příště
už budou vědět, k čemu to celé směřuje. Jan JíCha, Naše škola, Liteň

Muzeum sídlí na faře

V KULTURÁKU. Děti z Naší školy na akademii. Foto Marek HORVÁTH
běhu jednoho z žáků – o malém šika- Nejstarší žáci přišli opět s filmem,
novaném géniovi, který žije o hodi- pilotním dílem seriálu o žácích zamnu napřed. Šesťáci se spojili se sed- čených ve škole, který napsali i zamáky v autorské detektivce, ohlas hráli rovnou anglicky.
měla i německá scénka o včelkách. Akademie byla příjemným překva-

Květinový den zahájila ekologická pohádka

KVĚTINOVÝ DEN. Školáci na jednom ze stanovišť rozmístěných po
Litni.
Foto Hana HAVELKOVÁ

Třetí ročník Květinového dne se
koncem školního roku konal v Litni.
Program byl odstartován interaktivním divadelním představením deváté třídy, pohádkou s ekologickou tematikou. Následovala cesta Litní,
během níž si žáci zopakovali zásady
správného třídění odpadu.
Na stanovištích v parku pomáhali
žáci deváté třídy s třídní učitelkou.
Někde si žáci vyzkoušeli správné třídění odpadu, vedle se seznámili s
geologickými zajímavostmi kraje a
mohli si zahrát na geology. Mnohé
zaujala přadlena s kolovrátkem, jež
jim pověděla mnoho zajímavostí o

vlně získávané ze zvířat. Velký zájem vzbudili kejklíři, děti si vyzkoušely obratnost a zručnost. I bubliny
rozmanitých barev a tvarů si našly
obdivovatele. Fronty se tvořily před
šikovnými děvčaty z deváté třídy,
která malovala obrázky na tělo. Od
jejich stolku pak odcházeli spokojení klienti s motýlky, ptáčky, či kočičími tlapičkami na rukou, či tvářičkách. Stabilitu i odvahu si mohl každý vyzkoušet na nízkých lanových
překážkách. Díky majitelům zámku
za možnost uspořádat »den« v krásných prostorách zámeckého parku.
hana havELKovÁ, ZŠ Liteň

Nevíte, kam v létě na procházku či
kam vzít přátele, kteří k vám dorazili na návštěvu? Třeba by se vám hodila pozvánka do Muzea Svatopluka
Čecha a Jarmily Novotné v Litni.
Nachází se v budově fary proti kostelu sv. Petra a Pavla jako jedno ze
zastavení naučné stezky. V přilehlém parčíku vás upoutá socha Sv.
Čecha v pozadí s liteňským zámkem, který je bohužel nepřístupný.
Expozice muzea vám prozradí mnohé o minulosti někdejšího panství.
Navštěvníci se ve třech místnostech
dozvědí o životě a kariéře J. Novotné, proč byla Liteň významným kulturním i hospodařským místem Rakousko-Uherského císařství, jak inspirovala slavného básníka a spisovatele Sv. Čecha, jaké bylo první
kaplanování V. B. Třebízského, po
kom dostala jméno škola, kolik v
Litni žilo Židů... Rádi vás uvítáme
každou sobotu až do konce září od
10 do 17.00. Vstupné 40 a 20 Kč.
Skupiny i návštevy mimo sobotu lze
domluvit na tel.: 00420 311 684
121. Lenka PECharovÁ, Liteň

Chcete novou školu a školku, opravenou vodárnu?
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
Tenhle roky se prohlubující stav je
odrazem toho, co není vidět. Něčeho, co se skrývá uvnitř některých z
nás. Pořád věřím, že je to menšina
nebo jednotlivci, kteří otravují život
a společný prostor nás všech.
Je ale fakt, že tito jednotlivci zapříčiní, že prostě nebudeme mít novou
školu, nebudeme mít dost míst ve
školce, budeme i nadále klopýtat po
rozbitých chodnících nebo v blátě a
bát se v zatáčce přeběhnout ulici, že
nebudeme mít hřiště pro děti, komunitní místnost pro seniory, gymnastický sál pro dámy na cvičení, tělocvičnu pro hasiče i fotbalisty.

Peníze dokážeme sehnat, projekty
máme v šuplíku. Na dotacích jsme
za poslední rok dostali téměř 70 milionů a žádáme o další. Nedokážeme
ale vyřídit stavební povolení kvůli
obstrukcím, případně proto, že povolení někdo napadl.
Nevzdáme to, budeme bojovat. Tedy, pokud si to budete přát. Možná
se pleteme a nechcete novou školu a
školku, je pitomost opravovat chodníky a vodárnu. Pak se ovšem za-

Kino opět promítá

Naštěstí se všem oddílům povedlo
do cíle dojít, a tak společnými silami
Mordor porazili. Jako první dorazilo
k Hoře osudu společenstvo Rohan –
1. oddíl. Atmosféru tábora umocňovaly krásné kostýmy, které si děti
přivezly, i kostýmy vedoucích, jež v
nich občas předvedli nějakou scénku. Ve chvílích volna jsme samozřejmě nezanevřeli ani na klasické
tábornické dovednosti, jako je vázání uzlů, poznávání stop či rostlin nebo pálení táborových ohňů. Každý
den jsme zakončovali u ohně hrou
na kytaru a zpěvem táborových písní. Už nyní se těšíme na příští rok.
Text a foto Petr Císař, Záskalák

Premiéra po letech. I tak se dá dívat
na obnovené promítání v Kině Liteň. V pátek 12. 7. byla k vidění úspěšná a povedená komedie Ženy v
běhu. Přišla téměř stovka diváků,
která se skvěle bavila. Radnici se kino po dlouhé odstávce podařilo připravit a technicky bylo také vše bez
závad. Promítat se nyní bude každý
pátek. Další program: 19. 7. 17.00
Psí veličenstvo, 20.00 Zelená kniha,
26. 7. 20.00 Ženy v běhu, 2. 8.
17.00 Raubíř Ralph a internet, 20.00
Bohemian Rhapsody, 9. 8. 20.00
Skleněný pokoj.
(fik, mar)

mysleme, jestli by nebylo lepší dotaci na školu přesunout třeba do Letů,
kde chtějí stavět novou školu, a úspory nevěnovat okolním obcím nebo
je rovnou nevrátit do státního rozpočtu. Když my neumíme peníze rozumně využít, ať poslouží někomu,
kdo to dokáže.
Říkají mi, že se chovám jako komunista, levičák. Je-li projevem levičáctví snaha postavit školu, školku,
chodníky, nástupiště autobusových

zastávek, přechody pro chodce nebo
vodárnu, či to, že se zastáváme těch,
kteří jsou v právu, pak hrdě prohlásím, že jsem levičák. Navzdory tomu, že jsem se tak nikdy necítil, a
stydím se, že jsem se kdy počítal k
lidem, kteří se označují jako pravicově smýšlející. Tedy pokud platí, že
pravičák je ten, kdo si myslí, že jednotlivci připadají jen práva bez souvisejících povinností.
Filip KaŠTÁNEK, starosta Litně

Záskaláci se po dvou týdnech vrátili z tábora
DOKONČENÍ ZE STRANY 7
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To mi prosím tě vysvětli, komu vadí...
DOKONČENÍ ZE STRANY 1
Na průčelí kostela Nejsvětějšího
Salvátora v Praze jsem pro Tomáše
Halíka sekal do pískovce čtyři kopie
dvouapůlmetrových plastik apoštolů. Poznal jsem, jak důležité a krásné
dílo Bendl vytvořil na počátku českého baroka. Později mě pozval sochař Jan Bradna ke spolupráci na obnově mariánského sloupu. Právě pro
to, že jsem již pracoval na kopiích
Bendlových soch. Nakonec pracujeme na kameni mariánského sloupu
22 let já, můj brácha Tomáš Váňa a
kameník Hynek Shejbal.
Z čeho je výroba repliky sloupu placena? Na kolik zatím přišla a kolik
má stát celkem?
Mariánský sloup je dar Praze. Ze
sbírky, kterou vyhlásila Společnost
pro obnovu sloupu, se nakupoval kámen, doprava, sklad, štukatérské
práce. Na projekt darovalo svůj čas,
práci a peníze tisíce dárců. Kamenosochařské práce jsou darem kamenosochařů. Celková hodnota daru Praze byla nyní odhadcem spočítána na
58 milionů korun.
Před prázdninami ses dvakrát pokusil sloup na »Staromáku« vztyčit.
Pokaždé tě ale odtud vyhnala policie, protože nemáš povolený zábor
prostranství a přístup ke staveništi.
Brzy má vypršet stavební povolení.
Pořád ještě věříš, že se ti podaří
sloup na jeho původní místo vrátit?
Za dobu, kdy pracuji s přáteli na obnově sloupu, jsme zažili osm primátorů. Někteří jej podporovali, Bohuslav Svoboda otevřeně řekl, ať jej
postavíme. Bylo vyřízeno povolení.

Nynější primátor projektu příliš nefandí. Zmatky kolem vydávání a nevydávání razítek jsou velké.
Pokud sloup na náměstí vrátíš, ne-

bojíš se, že ho jeho odpůrci, často
velmi zavilí, vzápětí poškodí, nebo
třeba zase strhnou…?
Myslíš, že je nyní doba na ničení a

Děti si při zálesáckém dnu pekly buřty

Prvním prázdninový týden měly děti v MŠ Zadní Třebaň trochu jiný, než
caparti, kteří si už užívali volna. Ve školce pro ně byl připraven pestrý program - soutěže, výlety do okolí, činnosti se speciální pedagožkou... Díky
teplému počasí také využívaly bazének na terase školy. A když teplota klesla lehce pod 30 stupňů, přišel čas i na zálesácký den a děti si mohly na
zahradě opéct buřty. Přes prázdniny bude školka pro děti uzavřena, ovšem
zaměstnanci školy budou pilně pracovat na tom, aby byla ještě krásnější a
útulnější než dosud. Na konci srpna se na děti budou těšit usměvavé a odpočaté učitelky.
Text a foto Tereza MACOURKOVÁ, ZŠ Zadní Třebaň

Řidiči zkoušejí štěstí,
číhají na ně strážníci

V pondělí 8. července začala dlouho
plánovaná rekonstrukce místní komunikace v ul. Tyršova v Dobřichovicích. Objízdná trasa vede mimo jiné přes Řevnice. Bohužel stále mnoho řidičů »zkouší štěstí« a pokoušejí se uzavírkou projet nebo ji objet
místními uličkami, které však nejsou k takovému náporu navrženy.
Hlídky Městské policie Černošice
vykonávají v těchto místech dohled
nad dodržováním dopravního značení zákazu vjezdu a zakázaného průjezdu přes obytnou zónu. Za porušení těchto zákazů hrozí pokuta na
místě do 2000 Kč a ve správním řízení až 2500 Kč. Jan DVOřÁk,
Městská policie Černošice

ZÁKAZ VSTUPU. Sotva skončila několik měsíců trvající uzavírka silnice ze
Zadní Třebaně do Řevnic, uzavřela dostavba II. etapy vodovodu a kanalizace silnici ze Zadní Třebaně do Svinař a Litně. Silnice se nedá projet,
objížďka vede přes Řevnice. Od pondělí 15. 7. je navíc kvůli budování přípojek neprůjezdná zadnotřebaňská ulice V Úvoze a od 17. 7. ze stejného
důvodu omezeně průjezdná ulice K Vatinám.
Text a foto NN M. FRÝDL

strhávání památek? Věřím, že žijeme v demokratické a kulturní zemi.
Před dvěma roky jsi v NN napsal, že
mariánský sloup je symbolem smíření. Jeho návrat na Staroměstské
náměstí má znamenat, že se lidé
smířili a že je ten čas už blízko.
Nemáš pocit, že teď mají lidé ke
smíření o dost dál, než v roce 2017?
Až budou moci památky naší kultury stát vedle sebe, na místě, kam byly vytvořeny, bude na světě lépe!
Bude to fyzický doklad, že se lidé
usmířili. Většina lidí, jež potkávám,
tento projekt chápou a říkají: „To mi
prosím tě vysvětli, komu vadí tahle
socha? Proč by tam neměla stát,
když tam stála?“
Odhadneš, co se v následujících
týdnech v »cause sloup« bude dít?
Já to nevidím jako dramatickou kauzu. Pracuji v týmu výborných odborníků na obnově památky. Baví mě to
a dělám to pro vás. Všechny novinky
dávám na webové stránky marianskysloup.info.
Miloslav FRÝDL

Z našeho kraje

* Smlouvy o pronájmu pivnice
Společenského domu a bývalého
mandlu budou mj. na programu veřejného zasedání zastupitelstva Zadní Třebaně 16. 7. od 18.00 ve Společenském domě.
(mif)
* Farmářské trhy organizuje Město Dobřichovice 20. 7. od 8 do 12.00
u místního zámku.
(ak)
* Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Hlásné Třebaně se koná 22.
7. od 19.00 na obecním úřadu. (zzz)
* U požáru lokomotivy na nádraží
v Řevnicích zasahovali 7. 7. ráno
místní profesionální hasiči. V dýchací technice odstranili kryty v podlaze a ochladili pomocí ručních hasicích přístrojů hořící transformátor.
Událost se obešla bez zranění. (pav)
* Dvě osoby uvízlé ve výtahu bytového domu v Dobřichovicích vyprošťovali 7. 7. řevničtí profesionální
hasiči. Pomocí zámečnického nářadí
otevřeli servisní dveře a pomohli
»uvězněným« z výtahu.
(pav)
* Auto srazilo opilého muže 12. 7.
večer u Hostomic. Ještě před tím
stačil s jiným autem nabourat do stromu. „Pacient byl při vědomí, ale
jevil známky požití alkoholu. Utrpěl
středně těžká poranění a byl převezen do motolské nemocnice,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Petra
Effenbergová.
(mif)

Třeštíková přišla po koberci z červených dek, Mathé mluvil o televizi
Nová sezona besed s názvem Křeslo pro hosta
začala ve Svinařích. V Klubu místních sokolů do
něj na konci školního roku usedl Ivo Mathé. Bývalý ředitel České televize, kancléř prezidenta republiky Václava Havla a rektor Akademie múzických umění. Diskuse se točila hlavně okolo České
televize, okrajově jsme v debatě zabrousili i do
dob porevolučních a ke kancléřování.
Páteční podvečer 12. 7. patřil manželům Třeštíkovým. Každý jistě zaznamenal, že v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech
došlo ke třem významným událostem. Byl představen snímek Forman vs. Forman, režisérka oslavila sedmdesátiny a byla jmenována mezi členy
Akademie filmového umění a věd, která uděluje
Oscary. O to větší poctou pro nás bylo, když v pátek v podvečer zastavilo u Klubu auto a z něj vylezla světově známá dokumentaristka s úsměvem
na rtech. „Teď jsi na to zvyklá, tak jsme nechtěli

zůstat pozadu,“ smál se při jejích příchodu po koberci, provizorně poskládaném z červených dek
organizátor besed a dlouholetý kamarád i spolupracovník Třeštíkové Zdenek Patočka. Uvítal ji
kyticí a popřál k narozeninám i ke všem úspěchům. Sešlo se asi pět desítek návštěvníků, jejichž
dotazy směřovaly hlavně k časosběrným snímkům Manželské etudy a Marcela či k celovečernímu dokumentárnímu filmu Katka. Otázky padaly
také na manžela Michaela, který leckdy odpovědi
své ženy vtipně glosoval. Na konci besedy dostali oba manželé, jako každý host, co zavítá do
Křesla, doživotní vstup na tenisové kurty zdarma
a podepsali se na zdejší tenisové rakety.
Příště do Křesla usedne držitel dvou olympijských
medailí, několikanásobný mistr světa, mistr české
extraligy, hokejový útočník Martin Ručinský. Setkat se s ním můžete 26. 7. od 18.00 opět ve Svinařích na kurtech. Lucie BOXANOVÁ, Svinaře

Ivo Mathé na kurtech. Foto Lucie BOXANOVÁ
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Daruvar, Daruvar zpívali úplně všichni
POBEROUNSKÁ KAPELA TŘEHUSK SE ZÚČASTNILA TÝDNE ČESKÉ KULTURY V CHORVATSKU
Daruvar, Chorvatsko - Týdne
české kultury v chorvatském Daruvaru se první víkend v červenci
zúčastnila staropražská kapela od
Berounky Třehusk.
Hlavním cílem cesty Třehusku na
Balkán ale byla - stejně jako v minulých sedmi letech - sousední víska
Dolany. Tamní Česká beseda totiž
slavila sto let svého trvání. Několikadenní program byl velkolepý. Odstartoval již v pátek 5. července vernisáží výstavy fotografií z historie

Z Dobřichovic vyrazí
pěšky do Mníšku

Dobřichovice - Polodenní vycházku
z Dobřichovic do Mníšku pod Brdy
pořádá 27. 7. cestovní a vzdělávací
agentura Porta Praga.
Pražští účastníci výletu mají sraz v
8.20 na Hlavním nádraží u pokladen. Vlakem v 8.50 se přesunou do
Dobřichovic, kde se k nim mohou
připojit další zájemci. Trasa povede
přes poutní areál Skalka, kde si výletníci prohlédnou barokní kostelík
sv. Máří Magdaleny, poustevnu a
kaple křížové cesty. Vycházka skončí po necelých 10 kilometrech v
Mníšku pod Brdy, odkud se turisté
vrátí do Prahy autobusem. Info na
tel.: 607 911 151.
(mif)

KDO DŘÍV? Barvy Třehusku v soutěži o nejrychlejší vypití plechovky teplého piva hájil basista Ondřej Nováček (druhý zleva). Foto NN M. FRÝDL
dolanské besedy a divadelním představením Maryša v podání českého
ochotnického divadla z Krupky. Potom se až do noci zpívalo. České a
moravské lidovky si notovali jak místní krajané, tak hosté z českých
folklorních souborů a samozřejmě z
Třehusku. Nejdéle vydrželi tradičně
muzikanti z rumunského Gerníku.

Po sobotním volném dopoledni a odpoledni stráveném v místní aquaparku zahajoval Třehusk v podvečer vyhlášenou Kuchařskou vitráž. Na ní
mohli návštěvníci ochutnat pikantní
dobroty místních Maďarů, výtečné
bramboráky a škvarkovou pomazánku od hostů ze Všeradic, domácí langoše, nebo sladkosti od Sdružení

Němců a Rakušanů ze Sirače. U každého stánku vyhrával Třehusk písně
na přání. Potom následovalo klání v
netradičních disciplínách, ale nechybělo ani oblíbené pití tentokrát plechovkového, teplého piva. Pak se na
pódiu střídaly folklorní soubory a
dechovky, hrálo se opět až do rána.
Po nedělní návštěvě místních vinic a
vinařů měl Třehusk naplánováno vystoupení v sousedním Daruvaru – ve
městě s nejpočetnějším zastoupením
české menšiny v Chorvatsku. Počasí
sice Daruvarským nepřálo, celé odpoledne pršelo, přesto se stovky návštěvníků venku pod stany náramně
bavily a bez větších přestávek vydržely s Třehuskem zpívat takřka tři
hodiny.
Vyvrcholením týdenních oslav, během nichž se ve městě promítaly
české filmy a vystupovaly krajanské
dechovky, byl večerní galaprogram
v místním Českém domě. Předvedly
se folklorní soubory z Chorvatska,
Bulharska, Moravy a mezi nimi i
Třehusk. Uvedení závěrečné písně
Kolíne, Kolíne ovšem s místním nápěvem Daruvar, Daruvar, ještě jednou Daruvar dostalo publikum v sále
doslova do varu, zpívali bez nadsázky všichni. A poté se už jen při harmonice a trumpetě znovu muzicírovalo až do pozdních nočních hodin.
Pavla NOVÁČKOVÁ

Prvně v životě jsem přes dvě hodiny mlčela. Hrozný zážitek...
Tentokráte jsme se s partou Holek v
rozpuku z Hlásné Třebaně vydali na
Hanou, do Moravského Šternberka.
Hrad Šternberk bylo původně obranné středověké sídlo. Dochovala se z
něj válcovitá věž a zbytky opevnění
hlavního paláce. V roce 1699 koupil
hrad kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna a v držení jeho rodu zůstal
až do roku 1945. Vzniklo zde luxusní sídlo vybavené historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami a gobelíny. Nachází se zde i jedinečný soubor kachlových kamen,
flétnové hodiny a raritou je osobní
výtah. Všechny pokoje jsou nádherné, vybavené krásným nábytkem.
Pořád jsme byli v údivu nad tou krásou. Okouzlila nás i funkční kuchyně s kompletním vybavením. Měli
jsme štětí i na průvodkyni, která nám
velmi zajímavě vyprávěla historky z
té doby. Na náměstí jsme obdivovali
i kostel Zvěstování P. Marie, který je

zapsán na seznamu kulturních památek, mariánský morový sloup a Augustinský klášter. Vůbec městečko
Šternberk v nás nechalo hezkou vzpomínku: všude čisto a krásná květinová výzdoba.
Silný zážitek mám i ze zpáteční cesty pendolínem. Ríša Votík, který akci zorganizoval, nesehnal jiné místenky, než v tichém oddílu. A na to
do smrti nezapomenu. Pěkně jsme se
usadili a povídali si. Začali nás napomínali ostatní cestující, abychom
si uvědomili, kde to sedíme. Všude
byly přeškrtnuty mobily, tablety,
prostě muselo být naprosté ticho.
Když přišel pan průvodčí s novinami, šeptem se mne zeptal, co chceme
za tisk. Obrátila jsem se na svou sousedku Zdenu, co by chtěla, a on se
ke mně přikrčil a povídá: „Šeptem,
tady se nesmí mluvit nahlas!“ To mě
fakt dostalo. Chtělo se mi hrozně
smát, ale bála jsem se. Tak jsem,

snad prvně v životě, přes dvě hodiny,
až do Olomouce, mlčela a četla noviny. Hrozný zážitek, na který neza-

pomenu. Tichým oddílem už nikdy
nepojedu.
Jitka ŠVECOVÁ,
Hlásná Třebaň
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NA HANÉ. Hlásnotřebaňští v Moravském Šternberku.

Foto ARCHIV
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Dobřichovice přebor nezachránily!
KE KONCI JARA UŽ BYL PROBLÉM SEHNAT JEDENÁCT LIDÍ SCHOPNÝCH OBLÉCT DRES
Letošní fotbalové jaro bylo pro Dobřichovice hodně nešťastné. Mužstvo
sice přezimovalo na slušném 7. místě ze třinácti účastníků soutěže, která
však byla vyrovnaná s minimálními
bodovými odstupy. Na poslední Dolní Břežany měli Dobřichovičtí náskok pouhých čtyř bodů. V zimní
přestávce odešly dvě opory: Martin
Moni a Jan Rašek. Z rodinných důvodů pak ukončili činnost Pavel
Krištůfek a Michal Smiovský. V
kádru zůstalo, zdánlivě dost hráčů
(17), ale ukázalo se, že je to málo.
Co se týče herního projevu, pokud
byl tým ve standardní sestavě, rozhodně nepatřil k nejslabším, právě
naopak. Většinu svých soupeřů přehrával a měl téměř vždy daleko více
gólovek, než jeho rivalové. Jejich
proměňování však bylo největší slabinou, jinak by se Dobřichovice musely pohybovat v horní části tabul-

ky... Nedáš - dostaneš! Tato stará
pravda - platila skoro bez výjimek.
Příliš ofenzivní pojetí se třemi útočníky a zapojením i krajních obránců
do útočení sice vypadalo efektně,

jenže umožnilo rychlé a nebezpečné
protiútoky soupeřů do otevřené obrany. Na krásu se zkrátka nehraje,
platí góly... Počátkem jara sice mužstvo dokázalo doma porazit béčko

Rebelky se vrátily z mistrovství světa
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Trofej uloupili Vlci

Ostrovan byl desátý,
bratři šli pod nůžky...

Zadní Třebaň - Radost z udržení fotbalistů Ostrovanu Zadní Třebaň ve
III. třídě byla mezi hráči, členy realizačního týmu i fanoušky převeliká.
Pro dva věrné z nich - Martina a
Jakuba Malých - však měl úspěch
fotbalistů přece trochu trpkou příchuť. Mládenci se totiž s mančaftem
vsadili, že pokud sestupem ohrožená
Třebaň skončí do desátého místa,
nechají se ostříhat dohola, což bylo
v jejich případě, kdy každý nosil culíka, poměrně odvážné. A OZT skutečně obsadil desátý »flek«! Takže
chtě nechtě museli Kuba s Martinem
pod nůžky. Nejdřív přišel o kštici
Kuba, Martin si na ostatních účastnícíh sázky vyprosil odklad. Jel totiž
v roli vedoucího na letní tábor a v
celotáborové hře na téma Pán prstenů představoval jednu z typických
»vlasatých« postav. S »kolenem« na
hlavě by se mu hrála jen velmi těžce... Za více než měsíc začíná nová
sezona. O co se vsadí kluci tentokrát?
(Mák)

Pozitivně Kepková hodnotí reakci zahraničních kolegů, kteří Češky, každoroční účastnice šampionátů, sledují a »berou vážně«. „Dojatá jsem byla
opravdovým bojem v kategorii Senior Open. Ačkoliv tam žádné umístění
nepadlo, patříme mezi 5 nejlepších států - týmů světa. Zklamalo mě hodnocení naší nové disciplíny Double Dutch Contest Show. Náš tým byl nasazen jako nováček a hodnotit malé české holky ve srovnání s bardy z Asie
nebylo asi snadné,“ konstatuje. A největší zážitek z týdenního pobytu v
Norsku? „Především světlo ve dne i v noci. Také norská spořivost v jídle
a sportovní areál, kde jsme bydlely. Aktuálně je tam 14 hotelových komplexů a stavějí se další. Fjordský záliv 5 minut od tělocvičny. Zkrátka země
Vikingů,“ uzavírá trenérka Olga Kepková. Foto ARCHIV
(mif)

Zadní Třebaň, Lety - Vrátit se k tradici turnajů v malé kopané, které se
konaly před lety vždy po skončení
sezony, chtějí hráči OZT. První krok
udělali již letos, kdy v areálu na
Ostrově zorganizovali klání za účasti 11 týmů. Ty bojovaly o postup do
vyřazovacích částí ve dvou skupinách systémem každý s každým. Z
celkového vítězství se nakonec radovali Vlci samotáři z Dobřichovic.
Turnaj se po sportovní i organizační
stránce povedl.
Memoriál Josefa Šury fotbalových
starých gard v Letech vyhrál tým
Rekreace Praha před hokejisty z
Černošic a Řevnicemi. Poslední byl
bývalý dorost FK Lety. (Mák, jik)

Z atletických závodů mají »bramborovou« medaili
Týmové soutěže Atletická všestrannost se na konci školního roku v Berouně zúčastnili žáci ZŠ Liteň.
Z každého ročníku je nominována jedna dívka a jeden
kluk, družstvu se pak sčítají body. Děti se velmi těšily a
bylo to znát i na nasazení. Ve startovním poli 18 týmů z
celého okresu Beroun jsme získali skvělé 4. místo za
333 bodů. Od 3. místa nás dělily pouhé 3 body! Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém a 3. až 5. třída
i v hodu kriketovým míčkem. Děti většinou vyhrály svůj

rozběh a ve skoku dalekém předváděly mimořádné výsledky. Druhačka Bára Plchová skočila 335 cm, prvňák
Tadeáš Hofman 354 cm a Honza Jež z 5. třídy dokonce
433 cm. Kluci ze sta možných bodů »vyskákali« 91 bodů, holky vynikajících 75 bodů. Pochvalu za vzornou reprezentaci zaslouží Natálie Nováková, Barbora Plchová,
Johana Moravcová, Karolína Rychtaříková, Tereza Pokorná, Tadeáš Hofman, Tomáš Vančík, Lukáš Toth, Patrik Šteňo a Honza Jež.
Jiří HAvElkA, liteň

Trans Brdy poprvé odstartuje ze Řevnic
Cyklistické závody ČT Trans Brdy
se v rámci seriálu Kolo pro život konají 20. 7. v Řevnicích.
Organizátoři seriálu Kolo pro život
se rozhodli využít šikovné datum
konání (20. 7.) k oslavě 20. narozenin největšího amatérského seriálu
závodů horských kol v ČR. Spolu se
sdružením Transbrdy připravili pro
účastníky cyklistické akce hned několik novinek.
Populární MTB závod ve své devatenáctileté historii vystřídal dvě zázemí, v Letech a Dobřichovicích.

Štěchovic 3:1 a v pátém kole dokonce tehdy první Čisovice 2:1. Pak se
ale štěstěna odvrátila! Přišla léta nevídaná série zranění našich hráčů.
Jiné zase omezovaly jejich pracovní
povinnosti. K tomu se přidalo i několik vyloučení a trestů. Sudí nám
totiž také moc nepřáli. Za celé jaro
jsme například nekopali ani jednu
penaltu! Zato proti nám jich bylo...
Ke konci už byl problém vůbec sehnat jedenáct lidí schopných nastoupit. Hrál, kdo přišel. Výsledkem byl
propad tabulkou na poslední 13.
místo, které znamená sestup z přeboru do III. třídy. Chlapi se snad dají
přes prázdniny zdravotně do pořádku, aby mohli na podzim opět hrát...
Miloslav OMáčkA, Dobřichovice

Letos akce poprvé rozbalí stany na
obrovské louce v sousedních Řevnicích. Vše tu bude na jednom místě.
Služby, pódium, okruh pro dětské
závody i doprovodný program, start
a cíl všech tras a hlavně parkoviště,
jež bylo v minulých letech zejména
pro rodiny s dětmi hodně vzdálené.
Další premiérou je nová dvoukolová
trasa A na 90 km (1830 m převýšení)
kolem Stožce, přes Skalku, Voznici,
Dobříš, po hřebeni a zpět do cíle v
údolí. Start této trasy je už v 9:30.
Díky novému zázemí se úprav doč-
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kají i jezdci tras B (55 km, 1230 m
převýšení) a C (35 km, 760 m převýšení). Závodní trasy většinou vedou po starém okruhu, ale jsou natažené dál k Dobříši a obsahují nové
technické pasáže. Nové nezávodní
vyjížďky se dočkají i rodiny s dětmi,
sváteční jezdci a cyklističtí pohodáři
na trase D – Family jízdě. Ta je vyznačena na 17 kilometrech, má mírnější profil než loni a celá vede lesy
po bývalých vojenských cestách.
Trasa B startuje v 11, trasa C ve 12 a
trasa D ve 12:30. Žádná z tras se na
rozdíl od předchozích sezon nikde
nekříží s hlavními silnicemi.
Narozeninovou oslavu si užijí i děti.
Připraveny pro ně budou závody na
horských kolech i odrážedlech v šesti věkových kategoriích. Po dopoledních závodech na travnatém okruhu se vydovádějí na atrakcích,
mohou soutěžit, hrát si s hračkami v
Dětském klubu, učit se novým fíglům na kole či si zasoutěžit na nové
30 m dlouhé nafukovací trati Ninja
Fakcoru... Další info na www.kolopro.cz.
Jakub MAŠATA, Praha

Šimon získal stříbro

Mistrovství České republiky v kickboxu se konalo v Praze. Matěj Vlasák z Leče dokázal ve všech třech
disciplínách v kategorii starší žáci,
v nichž Matěj startoval, vybojovat
1. místo! V jeho stopách jde i mladší brácha Šimon (na nímku vpravo), který - ač nejmenší ve své kategorii - z pěti závodníků dokázal získat stříbrnou medaili. Matějovi, vítězi světového poháru a trojnásobnému mistru ČR, vyrůstá v Leči
nástupce...
Text a foto
Petr VLASÁK, Leč

